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Intäkter: 875 miljoner kronor
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Kommunens ekonomi har haft en sund utveckling där intäkterna ökat 
mer än kostnaderna. Omsättningen baseras på hela kommunkoncer-
nen, vilket innebär både kommunen och de kommunala bolagen. Un-
der 2016 steg nettokostnaden för verksamheten med 4,6 procent (25,8 
mkr) och skatteintäkterna med 5,5 % (32,4 mkr). Skatteintäkterna 
består av skatt från kommunens medborgare och generella statsbidrag. 
De generella statsbidragen ökade med 18,7 mkr och intäkterna från 
skatter med 13,7 mkr. Det är en förbättring från 2015 då ökningen var 
3,1 % (17,1 mkr). Mkr = miljoner kronor.

Koncernresultat 2012-2016, miljoner kr.
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Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 25,4 mkr som är histo-
riskt stort och där det budgeterade överskottet på 12,0 mkr vid årets 
slut ökats med ytterligare 13,4 mkr. Anledningarna till det är först 
och främst att alla nämnder och styrelser hållt sin budget och att den 
växande befolkningen ökat kommunens intäkter.
Det goda resultatet gör att årets samtliga investeringar kunnat göras 
med egna pengar. För att minska kostnaderna för kommande års 
utbetalning av pensioner gjordes också en delbetalning på 23 mkr som 
motsvarar 7,9 procent av kommunens ansvarsförbindelse.

Befolkningsutveckling
Liksom de tre föregående åren fortsatte antalet invånare att växa. 2016 
ökade kommunens befolkning med 119 personer till 10 909 invånare. 
Med utgångspunkt i befolkningens storlek placerar det Smedjebacken 
på nionde plats av Dalarnas femton kommuner.

Kommunens befolkning har följande sammansättning:

Antal invånare: 10 909

 Under 18 år  18-44 år  45-64 år  Över 65 år

Varifrån kommer pengarna?
En stor del av kommunens budget kommer från skatteintäkter och 
generella stadsbidrag. De generella bidragen fördelas av staten för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för 
kommunal service i landet.

Skatter och utjämning  76,1%

Stats- och landstingsbidrag  15,0%

Försäljning  2,8%

Avgifter och ersättningar  3,7%

Hyror och arrenden  2,1%

Finansiella intäkter  0,3%

14,6 12,1 16,1 27,53,7

18,5% 26,4% 28,2% 26,9%



Så här fördelas pengarna!
Den största delen av verksamhetskostnaderna på sammanlagt 51,5% är löner till kommunens 812 medarbetare som tillsammans 
utför verksamheten. Här är några exempel på hur pengarna använts under föregående år:

4,3% Samhällsbyggnad
Byggande, anläggning och underhåll av kommunala vägar, parkerings-
platser, cykelbanor, naturområden, parker och lokaler sköts av tekniska 
kontoret.

0,7% Boende och miljö
Myndighetsutövning när det gäller bygglov, livsmedel, hälso-, olycks- och 
brandskydd samt utarbetandet av detaljplaner och råd i energifrågor tas 
om hand av miljö- och byggkontoret.

10,3% Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg, ungdomsmottagning, familjerådgivning, 
familjerätt, ekonomiskt bistånd och missbruksvård ingår i familje- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet.

31,5% Äldre- och handikappomsorg
Personlig assistans, särskilt boende, korttids- och gruppboende, hemtjänst, 
hemsjukvård, dagverksamhet, avlastning, rehabilitering och sjukgymnastik 
ombesörjs av omsorgsförvaltningen.
 
9,9% Förskolan
Smedjebackens 10 förskolor som speglar boendetätheten i kommunen 
med 5 i Smedjebackens tätort och 5 i kommunens övriga delar ingår i 
familje- och utbildningsförvaltningens verksamhet.

22,1% Grundskola och fritids
För förskoleklass, grundskola, särskola, fritids och elevhälsa ansvarar 
familje- och utbildningsförvaltningen.

7,8% Gymnasium och vuxenutbildning
Tillsammans driver Ludvikas och Smedjebackens kommuner Västerberg-
slagens utbildningsförbund (VBU).

0,8% Näringsliv och turism
Kontakt med företagare, att skapa ett bra företagarklimat, nyetableringar 
samt samordning av arrangemang och information till turister tas om 
hand av näringslivs- och utvecklingsenheten.
  
2,4% Fritid
För driften av idrottsanläggningar, kontakter med föreningar, Bergakul 
för barn och unga, sommarlovsaktiviteter och föreningsbidrag ansvarar 
fritidskontoret.
    
2,0% Kultur, bibliotek och kulturskola
Västerbergslagens kulturskola undervisar i musik, dans och teater. Kultur-
förvaltning ansvarar för folk- och skolbiblioteken, kulturhistoriska miljöer 
och samordnar föreställningar, framträdanden, utställningar, workshops 
och Konstkollo. 

1,7% Räddningstjänst
Utryckning vid brand och olyckor, beredskapssamordning och skadeföre-
byggande arbete ingår i räddningstjänstens verksamhet. 

2,3% Politisk verksamhet 
Ersättning i samband med det arbete kommunens folkvalda representanter 
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott utför.

Uppföljning av mål!

Jobb och innovationskraft
Smedjebacken ska fortsätta att vara en tillväxtkommun med hög syssel-
sättning och goda förutsättningar för företagande.
Kommunen har en klart högre sysselsättningsgrad både i jämförel-
se med länet och övriga landet. Inom åldersgruppen 18-24 år har 
arbetslösa, eller deltagande i arbetsmarknadsprogram, minskat och 
befi nner sig på samma nivå som riksgenomsnittet, vilket är under öv-
riga länet. Bland kommunens förvärvsarbetande är andelen företagare 
över genomsnittet för landet i övrigt. Företagen i kommunen har haft 
en positiv ekonomiska utveckling under året med en omsättning på 
nästan 10 % mer än det nationella genomsnittet.
Genom aktivt näringslivsarbete, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
möjlighet till arbetsmarknadspendling har målet nåtts.

Bra och effektiv 
kommunal service
Kommunens arbete ska präglas av 
effektivitet och hög kvalitet och de 
olika verksamhetsdelarna ska vara 
bland de 100 främsta i Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) 
kvalitetsmätningar.
Organisationen har god budget-
följsamhet och årets investeringar 
täcktes av egna medel. 2016 var 
överskottet 4,3 % vilket översteg 
målet på minst 3 %. Fokus har 
främst varit på ekonomisk balans 
och kvalitetsarbetet har därför fått 
stå tillbaka ibland. Ingen verksamhet 
fi nns bland den nationella topp 100. 
Däremot har grundskolan förbättrat 
sin placering stort från plats 199 
till 135. 
Sammantaget har målet inte upp-
nåtts, men utvecklingen går åt rätt 
håll. Under året har åtgärder satts 
in för att minska sjukfrånvaron som 
kommer att fortsätta under 2017 för 
att minska den ytterligare.

En ekokommun i framkant
Som ekokommun förenar Smedjebacken ekonomisk utveckling och 
ekologisk balans i sin utvecklingsstrategi. Inriktningen mot klimat-
smart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp fortsät-
ter. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöföre-
bilder i arbetet för ett naturresurssnålt och hushållande samhälle.
Samtliga dricksvattentäkter i kommunen är skyddade vilket säkerställer 
en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten.
I mätningar som gjorts i kommunen under året är samtliga nivåer av 
tungmetaller, utom zink, under gränsvärdena. Sammanlagt har målet 
delvis nåtts. När Naturvårdsverket nu ser över sina gränsvärden kan 
de komma att skärpas och under 2017 anställer miljö- och bygg-
nadsnämnden en hållbarhetsstrateg som ska arbeta målinriktat med 
miljöfrågorna i kommunen.

Attraktivt boende
Smedjebackens kommun har 1 039 lägenheter, varav 869 i Smedje-
backens centralort och 170 i Söderbärke. Vid årsslutet var 99 % av 
dessa uthyrda vilket överstiger målet på 96 %. Kommun ska fortsätta 
att erbjuda attraktiva boendeformer genom att fl er bostäder ska skapas 
i tätorterna samtidigt som nya tomter erbjuds i strandnära lägen.
Både bygglov och nybyggnation ökade under året då 15 bygglov för 
bostadshus beviljades, varav ett fl erfamiljshus, och 9 nybyggnationer 
färdigställdes.
Efter den pågående utbyggnaden av stadsnätet har antalet hushåll med 
tillgång till bredband ökat och 37,3% av hushållen har nu uppkopp-
ling. Sammantaget har målet nåtts.

För att utveckla kommunen har kommunfullmäktige beslutat att 
prioritera fem mål. För att kunna följa upp utvecklingen i arbetet 
med att nå målen har olika delar av verksamheten valts ut som indi-
katorer. Dessa kan jämföras med resultaten från föregående år och 
övriga landets kommuner.

Rött =
målet är inte nått
Gult =
målet är delvis nått
Grönt = 
målet är nått

En kommun för alla
Alla invånare ska ha möjlighet att leva ett gott liv och känna sig 
delaktiga genom att hälsa liksom jämställdhet, jämlikhet och inte-
gration främjas. Det ska vara lätt att skapa infl ytande och få tillgång 
till information.
När det gäller tillgängligheten till information och infl ytande befi n-
ner sig kommunen på en medelnivå i jämförelse med övriga landet. 
Sjukskrivningarna minskar, men är fortsatt näst högst i länet. Målet 
har därför inte nåtts.
Efter att ha tittat närmare på möjligheterna har ett beslut fattats om 
att sammanföra fl era av kommunens funktioner till ett medborgar-
kontor och skapa en tillgängligare samhällsservice. 
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Året i korthet!

Landshövdingen besökte Smedjebacken
Dalarnas nya landshövding Ylva Thörn togs 
emot i kommunhuset av kommunalrådet Fred-
rik Rönning. Hon besökte även Komhall, LW 
Husvagnar, VBU:s restaurangskola, MEKEN 
och Mitt i Smeten.

Skatemoduler på torget
Tillsammans har skateintresserade ungdomar 
valt utrustningen och att den skulle placeras 
framför kommunhuset. Utformningen i fl era 
delar gör att den lätt kan fl yttas vid större 
evenemang.

Nytt konstverk i Smedjebackens hamn
May Lindholms bronsskulptur med namnet 
Balanserande Nysting som står på en granithäll 
i vattnet intill gästbryggan invigdes.

Kyrkskolan växte
Kommunens största investering 
under året var den nya skolbyggnad i 
Söderbärke för eleverna i åk 4-6 som 
invigdes vid höstterminens start.

Tillgänglighetspris till Fridhems blommor
Fridhems blommor blev första mottagare av 
Smedjebackens handikappråds nyinstiftade 
pris som ska uppmuntra till åtgärder som ökar 
tillgängligheten för alla i kommunen.

Flera kommunala 
verksamheter fl yttade 
till ny adress
Omsorgsförvaltningens administration 
fi ck lokaler på Johan Ahlbäcks plats. 
Tekniska kontoret och miljö- och 
byggkontoret fl yttade in på Malm-
gatan. Efter sammanslagningen med 
näringslivsenheten fi nns fritidskon-
toret på Kyrkogatan. Den dagliga 
verksamheten Björkbacken fl yttade till 
Sveavägen och bytte namn till Almen.

4 laddningsstationer för elbilar 
öppnades
På parkeringarna vid hamnen, torget, 
Johan Ahlbäcks plats och Smedjeback-
en Energi & Vatten AB:s (SEAB) kon-
tor på Gunnarsvägen kunde elbilsägare 
börja använda stationerna för att ladda 
sina bilar.

Rekordstort Bamsekalas
Werner Aspenströmbiblioteket fi rade 
att den tecknade björnen Bamse fyllde 
50 år under Barnens lördag och satte 
nytt besöksrekord när sammanlagt 900 
barn och vuxna deltog i kalaset.

Invånare tyckte till om kommunen
I Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning fi ck fl era 
verksamheter högt betyg. Mer kom-
munikationer, kommersiellt utbud, 
utbildningsmöjligheter samt underhåll 
av gång, cykel och bilvägar var saker 
som efterfrågades.

Elever i åk 5 positiva till skolan
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
undersökning om synen på skolan bland elever 
i åk 5 hamnar Smedjebacken åter högt upp, 
denna gång på 9:e plats av de 216 deltagande 
kommunerna.

Nytt bolag för vatten och återvinning
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB 
(WBAB) som drivs gemensamt av Ludvikas 
och Smedjebackens kommuner med huvud-
kontor på Frejgatan i Smedjebacken startade 
sin verksamhet.

Kerstin Söderlund ny kommunchef
Som kommunchef är hon högsta 
tjänsteman och har bland annat ansvar 
för att planera, leda och samordna den 
kommunala verksamheten.

25 årsjubilerande Söderbärkemöljan fi ck 
Kulturpriset
Möljan föreningen som kulturnämnden utsett 
till årets pristagare mottog prissumman på 10 
000 kronor i samband med nationaldagsfi ran-
de på Norrbärke hembygdsgård.

Årets företagare och köpman
Petra Bengtsson som är VD för PullmanErma-
tor AB utsågs till årets företagare och Annelie 
Andersson som driver Åkes Slakt & Styckning 
AB till årets köpman på Företagsgalan 2016.

MEKEN fi rade 10 år
Jubileumsåret fi rades med ett extra fokus på 
tryckt konst. Sommarens utställning Print XL 
visade storskalig grafi k på olika material av 
svenska och internationella konstnärer.

Den 
fullständiga 

årsredovisningen 
fi nns på 

www.smedjebacken.se 
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